Gedragscode Speelland Noordwolde
Inleiding
Als vrijwilliger bij Speelland Noordwolde, hierna te noemen Speelland, ben je veel in contact met
kinderen, hun ouders, je medeleiding en anderen. Al deze contacten kunnen Speelland of een
individuele vrijwilliger kwetsbaar maken. Om vrijwilligers richtlijnen te geven voor hun professionele
handelen, hanteert Speelland een gedragscode. Deze is er om elkaar te beschermen en
beschrijven op welke wijze we met elkaar, de kinderen, hun ouders en anderen omgaan.
Voor wie geldt deze gedragscode
Deze gedragscode geldt voor alle vrijwilligers van Speelland; hoofdleiding, groepsbegeleiders,
activiteitenleiding, technische dienst, minigroepsleiding en iedereen die zich op een andere
manier inzet voor Speelland.
Wanneer je je inzet als vrijwilliger voor Speelland vragen wij je deze gedragscode te
ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode
zult handelen. In het geval dat je als leiding nog geen 18 jaar bent, dient je ouder of voogd deze
gedragscode ook door te lezen en mede te tekenen.
Doel van de gedragscode
Het doel van deze gedragscode is het bieden van veiligheid en het stimuleren van het
welbevinden van vrijwilligers maar ook van kinderen, hun ouders en anderen waarmee wij in
contact zijn.
Het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie vinden wij van
groot belang. Discriminatie op welke grond dan ook wordt niet geaccepteerd. Door middel van
deze gedragscode willen wij hier vorm en inhoud aan geven.
De volgende onderdelen maken deel uit van de gedragscode van Speelland:
1. Regels Speelland Noordwolde
2. Omgang Kinderen en seksualiteit
3. Richtlijnen Sociale media, Fotobeleid en AVG
De gedragscode is niet alomvattend, maar om een idee te geven wat wel en wat niet de
bedoeling is. We doen ten allen tijden een beroep op het gezonde verstand en ook algemeen
geaccepteerde maatschappelijke normen geven richting aan wat we van je verwachten. Twijfel
je over iets, zoek dan contact met de hoofdleiding, die heeft te allen tijde het laatste woord.
In de gedragscode wordt op sommige plekken verwezen naar het draaiboek. Deze wordt jaarlijks
aangepast en bevat altijd de laatste details voor de betreffende regel. Hiervan ligt altijd een
exemplaar in het Speellandgebouw en is voor alle leiding opvraagbaar bij de hoofdleiding.

Pagina 1 van 8

1.

Regels Speelland Noordwolde

Als vrijwilliger ben je het visitekaartje van Speelland en heb je een voorbeeldfunctie naar de
kinderen en andere (jongere) leiding. We vinden het daarom belangrijk dat je je tijdens de week
en, door speelland georganiseerde, activiteiten door het jaar heen, op een positieve manier
presenteert aan de kinderen, hun ouders/ verzorgers, vrienden van Speelland en anderen. Deze
personen stellen vertrouwen in jou, dus neem hierin jouw verantwoordelijkheid.
We hanteren daarom voor iedereen de volgende regels:
• Tijdens de gehele Speellandweek draag je bij voorkeur een Speellandshirt én button (behalve
tijdens wateractiviteiten in het zwembad of op de waterdag).
• Zorg voor goede, stevige schoenen
• Geen energydrink tussen 09.00 en 16.00 uur én zolang er Speellandkinderen op het terrein zijn.
• Roken kan alleen op de daarvoor aangewezen plek achter het Speellandgebouw en kan nooit
in het bijzijn van kinderen. Roken op de buitentocht is niet toegestaan.
• Er zijn altijd 2 leiding aanwezig bij de kinderen. In geval van pauze voeg je de kinderen samen
met je buddy-groepje en kan de andere leiding pauze houden.
• Let op je taalgebruik, vloek niet, let hier ook op bij het zingen van liedjes en vertellen van
moppen.
• Houd Speelland netjes, ruim je rommel op en wees zuinig met het materiaal.
• Neem niet ongevraagd materiaal mee uit het Speellandgebouw
• De keuken, de hoofdleidingtafel en de kasten achter de “Wall of Fame” zijn alleen toegankelijk
voor respectievelijk de keukenleiding, hoofdleiding en technische dienst.
• Houd je aan het parkeerbeleid voor fiets en auto, zoals vermeld in het draaiboek.
• Op Speelland bieden we de mogelijkheid om te slapen en te eten. Als je hiervan gebruik maakt
houd je je aan de daarbij horende afspraken, zoals vermeld in het draaiboek.
• Als je hier niet slaapt, dan ga je na evaluatie en corvee gewoon naar huis. ’s Avonds heb je hier
niets te zoeken, tenzij je komt helpen met (de voorbereidingen van) een activiteit.
• Blijf op de paden en klim niet in bomen
• Maak gebruik van het daarvoor aangewezen sanitair en houd het netjes en schoon.
• Per groep krijg je een kist voor de hele week. Let op inhoud! Eind v/d week compleet inleveren.
• Je groepsinformatiemap krijg je ’s morgens bij het praatje en lever je weer in bij de evaluatie.
Deze blijft op Speelland i.v.m. gevoelige informatie.
• Hygiëne vinden wij heel belangrijk. Houd je aan de maatregelen die hiervoor zijn opgesteld.
• We verwachten van alle leiding een actieve en positieve opstelling, waarbij het belang van de
kinderen voorop staat.
• Consumpties, Speelland shirts en truien bieden wij tijdens Speelland aan. Je krijgt hiervoor een
betaalverzoek van de penningmeester. We verwachten dat je deze vlot na dit verzoek betaald.
• Op Speelland is geen ruimte voor drugs, lachgas of sterke drank.
• Activiteitenleiding is minimaal 15 jaar, groepsleiding is minimaal 16 jaar en om mee te doen met
de nachttocht is de minimum leeftijd 16 jaar.
Omgaan met elkaar
De vrijwilligers van Speelland vormen een hele diverse groep. Ook zijn er verschillende rollen maar
iedere vrijwilliger bij Speelland vervult een belangrijke rol. Met elkaar creëren wij een klimaat van
sociale veiligheid. Een vriendelijke houding met de bereidheid tot samenwerken, teamgeest en
openheid dragen bij aan een prettige en veilige spelweek. Wees je ervan bewust dat jouw
(verantwoordelijk) handelen invloed heeft op andere vrijwilligers. Dit betekent ook dat je elkaar
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aanspreekt op gedrag dat niet passend is binnen de gedragscode en elkaar feedback en
complimenten geeft. Zo leren we van elkaar en wordt Speelland veel leuker.
Hoe ziet dat er dan uit?
1. Je accepteert en respecteert de ander zoals hij is en discrimineert niet. Iedereen telt mee en
mag zichzelf zijn.
2. Je houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Je valt de ander niet lastig en berokkent de ander geen schade.
4. Je maakt op geen enkele wijze misbruik van elkaar.
5. Je scheldt niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
6. Je negeert de ander niet, doet niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
7. Je vecht niet, gebruikt geen geweld, bedreigt de ander niet en neemt geen wapens mee.
8. Je komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
9. Je geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
10. Je stelt geen ongepaste vragen en maakt geen ongewenste opmerkingen over iemands
persoonlijk leven of uiterlijk.
11. Als iemand je hindert of lastig valt, dan vraag je hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet
helpt vraag je de vertrouwenspersoon of iemand van de hoofdleiding om hulp.
12. Je helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreekt degene, die zich
daar niet aan houdt, hier op aan en meldt dit indien nodig bij de hoofdleiding.
Natuurlijk snappen we dat er ook ruimte moet zijn om verliefd te worden en relaties op te bouwen
met leeftijdsgenoten. Deze ruimte willen we zeker geven. Houdt hierbij wel altijd in de gaten dat
je op een spelweek voor kinderen bent en dat het belangrijkste doel blijft dat het voor hen een
leuke week wordt. Het mag dus niet ten koste gaan voor aandacht voor de kinderen.
Je rol als vrijwilliger binnen Speelland Noordwolde
ls vrijwilliger ben je medeverantwoordelijk voor de plezier van de kinderen en medeleiding van
Speelland. En als je vindt dat je medeleiding of de hoofdleiding onvoldoende kwaliteit levert of
als je het niet eens bent met het beleid van Speelland dan bespreek je dit met iemand van de
hoofdleiding. Alleen zo kunnen we met elkaar blijven werken aan verbetering.
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2.

Omgang Kinderen en seksualiteit

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en kinderen zijn niet eenduidig. Het ene kind wil
even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over zijn
bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.
Omdat er uiteenlopende opvattingen bestaan over wat wel en niet toelaatbaar is, is vastgelegd
wat het beleid is van Speelland Noordwolde m.b.t. intimiteit en seksueel gedrag.
Uitgangspunt is dat onze vrijwilligers respectvol met kinderen omgaan, rekening houdend met hun
persoonlijke ontwikkeling. Kinderen zijn nieuwsgierig en ontdekken spelenderwijs hun eigen
lichaam. Ook in de omgang met andere kinderen en met vrijwilligers leren zij welk gedrag
gewenst is en waar iemands persoonlijke grens ligt. Een open houding, waarbij onze vrijwilligers de
kinderen en elkaar aanspreken op gedrag dat al dan niet passend beschouwd wordt, is een
belangrijke voorwaarde. Ook een professionele relatie en open communicatie met ouders speelt
een rol in het bieden van een veilige omgeving. We hebben duidelijke afspraken gemaakt, ter
bescherming van de kinderen en vrijwilligers. Deze afspraken voorkomen bovendien dat
vrijwilligers onbedoeld in nare situaties verzeild raken.
Verbod op seksueel contact
Het spreekt voor zich dat seksuele handelingen en intieme relaties met een kind of minderjarige
leiding onder geen enkele voorwaarde zijn toegestaan.
Kinderen op schoot nemen en kinderen knuffelen
Lichamelijk contact is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Dat uit zich o.a. in het
knuffelen en op schoot nemen van een kind. De signalen die het kind geeft, zijn daarbij het
uitgangspunt. Als vrijwilliger vraag je zo nodig het oordeel van medeleiding om de signalen
(behoefte) van het kind juist te interpreteren. Bij Speelland gaat het initiatief van het kind uit. Dat
geldt ook voor knuffelen. Oudere kinderen (vanaf circa 8 jaar) kunnen bij vrijwilligers komen
hangen, maar worden niet op schoot genomen.
Seksuele toenaderingspogingen van een kind
Of we gedrag van een kind bestempelen als een seksuele toenaderingspoging is afhankelijk van
het gedrag van het kind en van onze interpretatie. Volwassenen geven soms een andere
interpretatie aan het gedrag, dan de intentie van het kind is. Als je het gedrag van een kind niet
gepast vindt, stop je het gedrag. Op ‘seksuele’ toenaderingspogingen van een kind wordt nooit
ingegaan. Dit wordt altijd besproken met de hoofdleiding. Mogelijk treedt de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling in werking.
Benaming van geslachtsdelen
Bij benaming van geslachtsdelen wordt uitgegaan van de woorden die kinderen hier zelf voor
gebruiken. Gebruik verder gezond verstand en let op je taalgebruik.
Kusjes geven
Als het kind initiatief neemt tot een knuffel of kus op de wang, mag je die in ontvangst nemen.
Kusjes worden nooit op de mond gegeven en terug kussen is niet toegestaan.
Omkleden
Bij Speelland kleden kinderen zich zoveel mogelijk zelf om. Als kinderen hulp nodig hebben bij het
omkleden dan wordt hulp geboden.
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Schuttingtaal
Vrijwilligers geven aan dat het gebruik van schuttingtaal niet is toegestaan en kunnen er voor
kiezen hier een serieuze draai of grens aan te geven of niet op het onderwerp in te gaan. Als
kinderen taal gebruiken die jij niet gepast vindt, maar die het kind wel serieus bedoelt, help je een
ander woord te kiezen. Wanneer de taal uitdagend bedoeld is, geef er of een serieuze draai aan
of vraagt het kind te stoppen met dat taalgebruik. Onderlinge erotiserende of seksuele
boodschappen of grappen tussen vrijwilligers zijn niet toegestaan. Vrijwilligers vervullen hierin een
voorbeeldfunctie.
Vragen van kinderen over seksualiteit
We luisteren naar vragen die kinderen stellen over seksualiteit. Deze vragen kunnen serieus
beantwoord worden (hangt van de situatie af) of je kunt aangeven bij het kind dat het goed is
om dezelfde vraag met zijn/haar ouder(s) te bespreken.
Kinderen die onderling op een uitdagende manier over seks praten
Kinderen mogen op een respectvolle manier over seksualiteit te praten. Als het niet uit de
uitdagende sfeer gehaald kan worden, dan stop je het gesprek.
Vragen over het privéleven van de vrijwilliger op het gebied van seksualiteit
Je gaat niet mee in de persoonlijke en uitdagende sfeer en geeft aan dat dit niet gewenst is.
Opmerkingen van het kind met betrekking tot hun ouders en seksualiteit
Wanneer dit voorkomt probeer je het gesprek een andere wending te geven uit respect voor het
privéleven van de ouder(s). Bij oudere kinderen (vanaf +/- 8 jaar) leg je uit dat je denkt dat de
ouders het fijner vinden als het kind dat met de ouder bespreekt i.p.v. met jou.
Kinderen die ‘doktertje’ met elkaar spelen
‘Doktertje spelen’ mag, maar de kleren blijven aan.
Kinderen spelen niet in hun blootje
Als kinderen met water spelen, blijft minimaal een onderbroek/zwembroek aan.
Kinderen die elkaar ‘bloot’ laten zien
Dit wordt niet bestraft, maar je legt uit dat dat hier niet de bedoeling is.
Overdracht aan ouders
We vinden het belangrijk om ouders te vertellen hoe een dag verlopen is, wanneer ouders
hiernaar vragen. Ook situaties die gevoelig (kunnen) liggen, worden open besproken rekening
houdend met de privacy. In ernstige situaties zal de hoofdleiding met de ouders in gesprek gaan.
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3.

Richtlijnen gebruik sociale media, Fotobeleid en AVG

Sociale media zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok en WhatsApp
bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je vrijwilligerswerk en kunnen bijdragen aan
een positief imago van Speelland Noordwolde. Maar het is ook van belang te beseffen dat je
met berichten op sociale media (ongewild) de goede naam van Speelland Noordwolde en
betrokkenen kunt schaden. Daarom vragen wij bewust met sociale media om te gaan en de
privacy van anderen te respecteren. We vertrouwen erop dat vrijwilligers verantwoord omgaan
met sociale media. Deze richtlijnen zijn opgesteld om duidelijkheid te geven over de
verwachtingen over het gebruik hiervan.
Richtlijnen
• Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die jij op sociale media publiceert.
• Zolang er sprake is van een professionele relatie, is het niet toegestaan dat vrijwilligers via
sociale media privé-contact onderhouden met kinderen en/of ouders. Als er geen sprake meer is
van een professionele relatie, is er geen bezwaar. Concreet betekent dit dat je geen ouders of
kinderen toevoegt omdat ze in je groepje zit. Ken je elkaar al privé dan mag je natuurlijk gewoon
contact houden.
• Berichten van Speelland mogen wel worden gedeeld. Plaats je zelf een bericht over Speelland
op je eigen tijdlijn, let dan op de inhoud.
• Je noemt geen namen van kinderen in je berichten.
• Wil je foto’s van Speelland op je eigen tijdlijn plaatsen? Gebruik dan alleen de foto’s die door
Speelland gedeeld zijn, deze zijn te herkennen aan het watermerk van Speelland wat hier
opstaat.
• Foto’s die gemaakt zijn door leiding worden aangeleverd aan hoofdleiding ter beoordeling
voor publicatie.
• Verspreid geen informatie op het internet die belastend kan zijn voor jezelf of anderen.
• Toon respect voor andere religies, waarden en culturen.
Bedenk dat
• Met één druk op de knop het bericht direct online staat.
• Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet gemakkelijk om informatie
naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wilt overkomen in tekst, beeld en
geluid en niet alleen voor dat ene moment.
WhatsApp groepen vrijwilligers
Er zijn 2 WhatsApp groepen voor vrijwilligers:
1. Het Speellandschrift.
Deze groep is bedoeld voor gezellig kletsen het hele jaar door. Er zijn eigenlijk weinig regels als het
maar vooral over Speelland gaat. Als het lijkt te ontsporen zal een hoofdleiding ingrijpen. Deel hier
filmpjes, foto’s en gezelligheid tijdens Speelland maar gebruik deze verder nergens op sociale
media. Houd vooral ook de eerdergenoemde regels in je achterhoofd.
2. De Speelland mededelingenapp.
Deze app wordt gebruikt voor belangrijke informatie, vragen en mededelingen. Het is niet de
bedoeling dat je in deze berichten reageert, als je vragen hebt of er zijn dingen onduidelijk, stuur
dan een privébericht naar de hoofdleiding die het berichtje geplaatst heeft. Heb je iets dat
noodzakelijk is voor iedereen om te weten (Simpel voorbeeld, je hebt een wespennest gevonden
bij de volleybalpaal o.i.d.) dan mag je dit plaatsen zodat iedereen op de hoogte is. Verder zal
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alleen hoofdleiding hier berichten plaatsen. Twijfel je of een bericht geschikt is voor de
mededelingenapp? Stuur deze dan eerst naar een hoofdleiding ter controle.
Tijdens Speelland is het de bedoeling dat iedereen in deze app zit. Zodra Speelland is afgelopen
mag iedereen uit de app stappen maar ook buiten Speelland kunnen er wellicht belangrijke
mededelingen zijn dus het advies is om erin te blijven. (Bijvoorbeeld over de terugkomdag etc.).
Deze appgroep blijft vrij van onzinberichten.
AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en
vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. De Europese privacywet geldt
voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen dus ook voor Speelland
Noordwolde. Wij verwerken immers de gegevens van alle kinderen in de aanmeldformulieren
maar ook de gegevens van alle vrijwilligers. Dat is waarom we verwijzen naar ons Privacy beleid
bij het invullen van het aanmeldformulier en verwachten we van leiding dat ze zorgvuldig
omgaan met gegevens van kinderen. Zie voor detaillering het document wat beschikbaar is op
onze website.
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Consequenties
De hiervoor beschreven gedragscode is duidelijk, en niet vrijblijvend. Het niet naleven van deze
gedragscode heeft gevolgen. Als een vrijwilliger deze niet nakomt, zal de hoofdleiding de
vrijwilliger hierop aanspreken en maatregelen nemen. Daarbij speelt een rol wat de aard en de
ernst van de overtreding is en hoe vaak deze is overtreden.
De hoofdleiding kan het volgende besluiten:
Mondelinge waarschuwing waarbij aangegeven wordt dat bij herhaling e.e.a. gevolgen heeft
voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan ontzegging van Speelland, aangifte
bij politie, of vermelding bij de daarvoor bestemde instanties.

Naam vrijwilliger

Handtekening

Datum

.......................................................... .......................................................... ..........................................
Naam ouder / voogd

Handtekening

Datum

.......................................................... .......................................................... ..........................................
Naam hoofdleiding

Handtekening

Datum

.......................................................... .......................................................... ..........................................
Zodra deze gedragscode is getekend zal deze worden bewaard in het archief van Speelland
Noordwolde. Zodra een leiding 2 jaren niet heeft meegedaan zal deze worden verwijderd en als
je daarna weer besluit mee te willen doen zul je deze opnieuw moeten ondertekenen.
Een ondertekende gedragscode is geldig totdat er een wijziging plaatsvind in de gedragscode.
Zodra deze gewijzigd wordt dient de nieuwe versie opnieuw worden ondertekend.
Zodra een minderjarige leiding meerderjarig wordt dient de gedragscode ook opnieuw te
worden ondertekend.
Opgesteld d.d. 22-03-2020
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